Varsinainen yhtiökokous 2017
23.3.2017

1. Kokouksen avaaminen

Vilnan kampus
24.3.2017
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2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen sihteerin kutsuminen
Asialistalla olevien asioiden käsittelyn
menettelytavat
Hallintarekisteröityjen ja muiden
osakkeenomistajien äänestysohjeet

24.3.2017
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3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun
valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden
toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja
ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Hallintoelimet
Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan
ja päätöksenteossaan Suomen
osakeyhtiölakia, Nasdaq Helsingin
ja Finanssivalvonnan julkisesti
noteerattuja yhtiöitä koskevia
sääntöjä ja määräyksiä sekä
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n
antamaa hallinnointikoodia.

24.3.2017
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Hallintoelinten kokoonpano
Hallitus

Tarkastusvaliokunta

Palkitsemis- ja
henkilöstövaliokunta

Carl-Johan Granvik,
puheenjohtaja

puheenjohtaja

Jorma Haapamäki,
varapuheenjohtaja

jäsen

Reima Rytsölä

jäsen

Juha Laaksonen

puheenjohtaja

Pekka Ojanpää

jäsen

Annica Ånäs

jäsen

24.3.2017
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Hallintoelinten toiminta
Hallitus
Vuonna 2016 työskentelyn keskeisiä aihealueita olivat yhtiön kasvustrategian
toteuttamiseen liittyvät investoinnit Suomessa ja yhtiön uudessa toimintamaassa
Ruotsissa sekä kasvuhankkeiden rahoittamiseen liittyen merkintäetuoikeusannin
järjestäminen. Lisäksi hallitus päätti osakepalkkiojärjestelmään 2013–2017 liittyvästä
maksuttomasta suunnatusta osakeannista sekä henkilöstörahaston perustamisesta.
Tilikauden 2016 aikana hallitus kokoontui 18 kertaa, osallistumisprosentti 97,8 %
Tarkastusvaliokunta
Tukee hallitusta taloudellista raportointia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa
koskevien asioiden käsittelyssä
Tilikauden 2016 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa,
keskimääräinen osallistumisprosentti 95,8 %
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta
Tukee hallitusta yhtiön johdon nimitys- ja palkitsemisasioiden sekä organisaation ja
henkilöstön kehittämiseen liittyvien asioiden käsittelyssä sekä yhtiön
palkitsemisjärjestelmien valmistelussa ja kehittämisessä
Tilikauden 2016 aikana palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta kokoontui 4 kertaa,
keskimääräinen osallistumisprosentti 91,7 %
24.3.2017
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Hallintoelinten toiminta
Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta
Risto Murto, puheenjohtaja
Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma

Timo Ritakallio, jäsen
Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

24.3.2017

Vuosittain 1.9.
omistustilanteen mukaan
kolme suurinta
osakkeenomistajaa nimeävät
edustajansa
nimitystoimikuntaan
Vuonna 2016 toimikunta
kokoontui 4 kertaa,
osallistumisprosentti 100 %

Matti Pennanen, jäsen
Oulun kaupunki
Carl-Johan Granvik,
asiantuntija
Technopolis Oyj

Nimitystoimikunta
valmistelee hallituksen
jäsenten valintaan ja
palkitsemiseen liittyvät
ehdotukset yhtiökokoukselle
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Palkat ja palkkiot
Technopoliksen operatiivinen johto
1 000 euroa

2016

2015

2014

Toimitusjohtaja 536

293

337

Muu johto

672

745

994

Technopoliksen hallitus
1 000 euroa
2016 2015

2014

Puheenjohtaja

80

77

71

Muu hallitus

208

190

185

24.3.2017
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Osakepalkkiojärjestelmät
Osakepalkkiojärjestelmä
2013-2017

Osakepalkkiojärjestelmä
2016-2020

Ehdollinen
osakepalkkiojärjestelmä
2016

Ansaintajaksot

2013−2015, 2014−2016,
2015−2017

2016−2018,
2017−2019,2018−2020

2016

Palkkioiden maksu /
Sitouttamisjaksot

2016, 2017 ja 2018
30.4.2017, 30.4.2018 ja
30.4.2019 saakka

2019, 2020 ja 2021
31.5.2020, 31.5.2021 ja
31.5.2022 saakka

2017
30.6.2018 saakka

Ansaintakriteerit
henkilöryhmästä
riippuen

- osakkeen kokonaistuotto
osakekurssin kehityksellä
mitattuna (50%) ja EPRAohjeiden mukaan laskettu
yhtiön operatiivinen tulos
(50%)

- osakkeen kokonaistuotto
osakekurssin kehityksellä
mitattuna (50%) ja EPRAohjeiden mukaan laskettu
yhtiön operatiivinen tulos
(50%)

- osakkeen
kokonaistuotto
osakekurssin
kehityksellä mitattuna
(100%)

- yksikkökohtainen
käyttökatteen kasvu (50%) ja
taloudellisen vuokrausasteen
kasvu (50% )

- osakkeen kokonaistuotto
(30%), yksikkökohtainen
käyttökatteen kasvu (35%) ja
taloudellisen vuokrausasteen
kasvu (35%)

- kaikki osallistujat 662 610
- toimitusjohtaja 89 196
- muu johtoryhmä 183 500

- kaikki osallistujat 896 316
-11 toimitusjohtaja 94226
- muu johtoryhmä 135 593

Ansaintamahdollisuus
vielä jäljellä olevilta
24.3.2017
ansaintajaksoilta

- kaikki osallistujat 97 675
- toimitusjohtaja 22 982
- muu johtoryhmä 45 964

Hallituksen suositus
osakeomistuksesta
Avainhenkilöiden, jotka kuuluvat osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien piiriin, tulisi työ- tai toimisuhteensa aikana
omistaa vähintään 50 % bruttovuosipalkkansa ja toimitusjohtajan
100 % bruttovuosipalkkansa arvosta Technopolis Oyj:n osakkeita
Johdon osakeomistukset
22.3.2016

Osakemäärä % vuoden 2016
bruttovuosipalkasta

Toimitusjohtaja

106 485

113 %

Muu johtoryhmä

153 037

82 %

Yhteensä

259 522

93 %

Osakekohtaisena hintana käytetty 3,13 euroa osakkeelta (21.3.2017 päätöskurssi).

24.3.2017
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Strategiset taloudelliset
tavoitteet
• Liikevaihdon ja käyttökatteen
vuosittainen kasvu keskimäärin 10 %
• Palveluliiketoiminnan liikevaihdon osuuden
kasvattaminen 15 %:iin yhtiön liikevaihdosta
vuoteen 2020 mennessä vertailukelpoiselle kiinteistökannalle
• Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vähintään 5,5 %
vuodessa
• Omavaraisuusaste vähintään 35 % yli suhdanteen

Vuosi 2016 verrattuna 2015−2020
tavoitteisiin
Tavoite 2015−2020

Toteutunut
2016

Liikevaihdon kasvu

Vuosittainen kasvu keskimäärin 10 %

0,9 %

Käyttökatteen kasvu

Vuosittainen kasvu keskimäärin 10 %

0,1 %

Palveluliiketoiminnan 15 % vuoteen 2020 mennessä
osuus liikevaihdosta vertailukelpoiselle kiinteistökannalle

13,0 %

Sijoitetun pääoman
tuotto *

Vähintään 5,5 % vuodessa ilman
käypien arvojen muutoksia

5,6 %

Omavaraisuusaste

Vähintään 35 % yli suhdanteen

41,5 %

* (Liikevoitto – käyvän arvon muutokset)/(Taseen loppusumma – koroton vieras pääoma, vuoden keskiarvo)

24.3.2017
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Osakeanti
Merkintäoikeusanti järjestettiin 7.9.−21.9.2016

Osakkeita tarjottiin osakkeenomistajien merkintäoikeuden
perusteella merkintähintaan 2,40 euroa osakkeelta
Osakeanti ylimerkittiin 66 prosentilla
Osakeannilla kerättiin 124,3 miljoonan euron nettovarat
Osakkeiden kokonaismäärä nousi 158 793 662 osakkeeseen
Omavaraisuusaste 31.12.2016 oli 41,5 % ja luototusaste
58,2 %. Molemmat vahvistuvat, kun jatkamme edelleen
erääntyvien velkojen takaisinmaksua.
Vahva rahoitusasema ja pääomarakenne mahdollistavat
merkittävät kasvuinvestoinnit tulevaisuudessa

24.3.2017
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Tulos / osake, euroa (EPRA)
0,5

0,46

0,5

0,45

0,41

0,40

0,4
0,4

0,33

0,3
0,3
0,2
0,2
0,1

0,1
0,0

2012

2013

2014

2015

2016

Tulos / osake, euroa
Vertailukausien osakekohtaiset tiedot on osakeantioikaistu syksyjen 2013 ja 2016 osakeantien johdosta.
24.3.2017
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Nettovarallisuus / osake (EPRA)
4,5

4,45

4,4
4,27

4,3

4,24

4,2
4,09

4,1
4,0

3,93

3,9
3,8
3,7
3,6

2012

2013

2014

2015

2016

Nettovarallisuus / osake (EPRA)
Vertailukausien osakekohtaiset tiedot on osakeantioikaistu syksyjen 2013 ja 2016 osakeantien johdosta.
24.3.2017
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Viiden vuoden kasvutrendi
milj. euroa

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

CAGR +12,5%

CAGR +13,7%
CAGR +51,4%

2012
Liikevaihto

2013

2014

Ulkomainen liikevaihto

2015

2016
Käyttökate

Tulevaisuudennäkymät: Technopolis arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen
nousevan vuodesta 2016 olettaen sijoituskiinteistökannan ja valuuttakurssien
säilyvän nykyisellään.
24.3.2017
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7. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen
sekä
1.
Kokouksen
avaaminen
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Vilnan kampus
24.3.2017
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Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2016 lyhyesti
Liikevaihto nousi 0,9 % ja käyttökate 0,1 %*
Taloudellinen vuokrausaste 93,4%
Palveluliiketoiminnan liikevaihto nousi 10,6 %,
joka on 13,0 % kokonaisliikevaihdosta.
Käyttökate yli kaksinkertaistui
Liiketoiminnan rahavirta/osake 0,46 euroa
(0,52)
Sijoitetun pääoman tuotto 5.6% (6.1%)

Onnistuneita kasvuhankkeita ja divestointeja
Omavaraisuusaste nousi 41,5%:iin (39.3%)
pääosin osakeannin ja divestointien vuoksi
* Vertailukelpoisin valuuttakurssein
liikevaihto kasvoi 1,8 % ja käyttökate 1,2 %
24.3.2017
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Avainluvut
2016

2015

Muutos

Liikevaihto, milj. euroa

172,1

170,6

+0,9 %

Käyttökate, milj. euroa

93,1

93,0

+0,1 %

Operatiivinen tulos (EPRA), milj. euroa

52,6

55,0

-4,2 %

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

60,2

63,6

-5,3 %

Taloudellinen vuokrausaste, %

93,4

94,6

-1,2 %-yks.

Nettovuokratuotto, %

7,4

7,7

-0,3 %-yks.

746,400

740,400

-0,8 %

Kiinteistöluvut

Vuokrattavissa oleva pinta-ala, 1 000 m²

24.3.2017
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Asiakastyytyväisyydessä ennätys
Asteikko 1−5
4,4
4,2

4,13
4,11

4,21
4,16

4
3,8
3,73
3,6

3,54

3,77

3,84

3,84

3,68

3,72

3,6

3,4
3,2
2011

2012

2013
Käyttäjät

24.3.2017

2014
Päättäjät
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2015

2016

Palveluliiketoiminnan liikevaihto
kasvoi 10,6 %
milj. euroa
200

16%

13,2%

12,0%

150
15,2
100

20,3
11,9%

16,9

13,0%
22,4

14%

12%
10%

10,4%

8%

14,2

6%
149,6

50
93,0

111,1

144,8

150,3

4%
2%

0

0%
2012

Vuokratuotot
24.3.2017

2013

2014

2015

Palvelutuotot

2016

Palveluiden osuus liikevaihdosta
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Orgaaniset kasvuhankkeet 2016
Alue

Nimi

m²

milj.
euroa

Vakiintunut
tuotto , % *

Taloudellinen Valmistumisvuokrausaste aika

Tallinna

Lõõtsa 5

9 200

17,0

8,8

100

1/2016

Tampere Yliopist. 3&4

11 900

39,3

7,2

86,2

7/2016

Vilna

Delta

21 900

35,4

9,8

85,8

12/2016**

Helsinki

Ruoholahti 3

10 300

33,2

7,0

35,7

07/2018

Tallinna

Lõõtsa 12

9 700

13,6

9,0

18,8

07/2018

Harmaalla merkityt hankkeet ovat keskeneräisiä. Niiden vuokrausasteena esivuokrausaste.
* Vakiintunut tuotto = arvioitu nettotuotto / hankintahinta
** 31.12.2016 Deltan taloudellinen vuokrausaste oli 57,9 %. Rakennuksen muut osat olivat vielä rakenteilla.

Käynnissä olevat hankkeet 31.12.2016 yhteensä 82,2 milj. euroa.

Yliopistonrinne, Tampere
24.3.2017
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Rahoitus
31.12.

2016

2015

Muutos

Korollinen velka, milj. euroa

959,9

864,8

11,0 %

56,7

71,3

-14,6 %-yks.

2,34

2,60

-0,26 %-yks.

Pääomapainotettu laina-aika, vuotta

5,1

5,9

-13,6 %

Korkosidonnaisuusaika, vuotta

1,7

2,7

-37,0 %

Koronmaksukyky

4,6

4,3

6,8 %

Omavaraisuusaste, %

41,5

39,3

2,2 %-yks.

Luototusaste, %

58,2

58,8

-0,6 %-yks.

josta kiinteällä korolla, %
Keskikorko, %

24.3.2017
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Vastuullisuutemme DNA

Kestävä
tehokkuus

Älykkäät
toimistokampukset

Ekotehokkaat,
terveelliset ja
joustavat tilat

Arvot:
24.3.2017

Yhteisöt, jotka tukevat
menestymistä, hyvinvointia ja
tuottavuutta

Draivi

Palveluasenne
27

Osaaminen ja
rehtiys
Motivoituneet,
osaavat ja rehdit
ihmiset

Rehtiys

Toimialan kärjessä
Tuloksia vuonna 2016
Kestävä tehokkuus
Hiilidioksidipäästöt -49%
muutos 2011−2016
5 kohteelle LEED- ympäristöluokitus,
kiinteistökannasta sertifioitu yli 40 %
bruttopinta-alalla mitattuna.
Osaaminen ja rehtiys
Saimme tunnustusta yhtenä Suomen
innostavimmista työpaikoista
Corporate Spiritin toteuttamassa
henkilöstötutkimuksessa
Tuloksen johdosta myös Kauppalehti
palkitsi Technopoliksen taloudellisesti
menestyneenä ja innostavana
työpaikkana

24.3.2017
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Kasvustrategia
Jatkamme kampusverkostomme
laajentamista Pohjoismaissa ja Baltiassa
Keskitymme lisäarvon tuottamiseen
Strategiaan sopivat sijainnit
Ratkaisevaa paras tuottopotentiaali
Hyvä riskikorjattu tuotto

Jatkamme valikoitujen kohteiden
divestointeja

24.3.2017
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Vahvat lähtökohdat
Vahva kasvupohja
Rahoituksellisesti resursseja yhteensä n. 350 milj. euroa investointeihin
35 % omavaraisuusastetavoitteen rikkoontumatta
Palvelut ja niiden kannattavuus kasvaa
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta jo 13 %
Palveluiden käyttökate yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta
Orgaaniset kasvuhankkeet
Useita suunniteltuja hankkeita, jotka käynnistetään
investointikriteerien täyttyessä
Omaa tonttivarantoa esim. Espoossa, Vantaalla, Tampereella,
Oulussa, Tallinnassa ja Göteborgissa sekä optio Oslossa
Kilpailuetua tuottava konsepti ja vahva taloudellinen asema luovat
hyvät edellytykset kestävän omistaja-arvon kehittämiselle

24.3.2017
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Kysymyksiä toimitusjohtajalle

Tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Technopolis Oyj:n
Yhtiökokous 23.3.2017
Ari Eskelinen, KHT

Technopolis Oyj:n tilikauden 2016 tilintarkastus
—KPMG on toiminut kaikkien Technopolis Oyj:n, pl. Technopolis OOO:n,
tytäryhtiöiden tilintarkastajana tilikaudella 2016. Emoyhtiön tarkastajina olemme
tehneet tarkastuskäynnit kaikkiin Technopolis Oyj:n ulkomaisiin tytäryhtiöihin.
—Tarkastukseen on osallistunut erityisasiantuntijoita muun muassa seuraavilta
osa-alueilta: tietojärjestelmät, arvonmääritys, rahoitusinstrumentit ja verotus.

—Technopolis Oyj:n tilintarkastusvaliokunnalle on raportoitu tilintarkastussuunnitelma, tilikauden aikana suoritetun tarkastuksen havainnot sekä
tilinpäätöstarkastuksen johtopäätökset. Olemme osallistuneet tilikauden aikana
kolmeen tarkastusvaliokunnan kokoukseen ja käyneet hallituksen kokouksessa
läpi tilinpäätöksen per 31.12.2016 olennaisimmat tarkastushavainnot.
—Tilikauden aikana on tavattu yhtiön johtoa säännöllisesti.

© 2017 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
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Uudistunut tilintarkastuskertomus
Noteerattujen yhtiöiden tilintarkastuskertomukseen sisältyy tilikaudesta 2016
alkaen kuvaus tilintarkastuksen kannalta keskeisistä seikoista.
Muutos perustuu kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin ja EU:n uuteen
tilintarkastussääntelyyn.

Uudistusten tavoitteena on ollut tehdä tilintarkastuskertomuksista aiempaa
läpinäkyvämpiä ja informatiivisempia tilinpäätöksen käyttäjille.
Tarkastuksen kannalta
keskeiset seikat liittyvät usein
esimerkiksi seuraaviin:
— Alueet, joilla olennaisen virheellisyyden
riski on arvioitu suuremmaksi

Tilintarkastuskertomuksessa
kuvataan tilintarkastuksen
kannalta keskeiset seikat sekä
kerrotaan:

— Johdon harkintaa ja arvioita edellyttävät
olennaiset kirjanpidolliset erät

— Miksi kyseisten seikkojen katsottiin
olevan tilintarkastuksessa
merkittävimpiä

— Tilikauden aikana toteutuneet
merkittävät liiketapahtumat

— Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin
tilintarkastuksessa.

— Muut seikat, jotka ovat vaatineet
tilintarkastajalta erityistä huomiota.

© 2017 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
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Technopolis Oyj:n tilikauden 2016
tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Sijoituskiinteistöjen arvostaminen
Vuokra- ja palvelutuottojen kirjaaminen
Rahoitusjärjestelyt

-saamisten 20,6 arvostaminen
© 2017 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
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Lausunnot

LAUSUNTONAMME ESITÄMME, ETTÄ
Konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin
taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti.
Emoyhtiön tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset.

© 2017 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
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8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yliopistonrinne Tampereella

24.3.2017

38

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja
osingonmaksusta päättäminen
Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä
ja osingonmaksusta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön
jakokelpoisista voittovaroista maksetaan osinkoa 0,12 euroa
osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 27.3.2017 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää, että osinko maksetaan 4.4.2016.

24.3.2017

39

10. Vastuuvapaudesta päättäminen
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yliopistonrinne Tampereella

10. Vastuuvapaudesta
päättäminen hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle
24.3.2017
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11. Hallituksen jäsenten
palkkioista päättäminen
OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan
seuraavat vuosipalkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle (mikäli hän ei samalla toimi
hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana) 31 500 euroa, sekä
muille hallituksen jäsenille kullekin 26 250 euroa
Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan
hintaan hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman
mukaisesti.
Jos palkkiota ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun yhtiöön tai hallituksen
jäseneen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina, vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahassa.
Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä
hallituksessa on päättynyt.
Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 600 euroa ja valiokuntien
puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien kokoukselta. Kokouksista, jotka pidetään jäsenen asuinmaan
ulkopuolella ja joissa jäsen on fyysisesti läsnä kokous-paikalla, maksetaan kuitenkin kokouspalkkiota 900
euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 900
euroa ja valiokuntien puheen-johtajille 1 200 euroa valiokuntien kokoukselta.
Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
24.3.2017
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12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä
päättäminen

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
Uudelleen valittaviksi ehdotetaan

Jorma
Haapamäki, DI,
synt. 1948

24.3.2017

Juha Laaksonen,
ekonomi, synt.
1952

Pekka Ojanpää,
KTM, synt. 1966
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Reima Rytsölä,
VTM, CEFA, AMP,
synt. 1969

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
Uusiksi jäseniksi ehdotetaan

Liljedahl toimii ruotsalaisen KFkonserniin kuuluvan
kiinteistökehitysyhtiö KF Fastigheter
AB:n toimitusjohtajana.
Rankin on toiminut joulukuuhun 2016
saakka ruotsalaisen rakennusyhtiö
Serneke Group AB:n talousjohtajana.
Helena Liljedahl,
BSc, synt. 1969

Christine Rankin,
BSc, synt. 1964

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että valitaan
Juha Laaksonen hallituksen puheenjohtajaksi ja
Jorma Haapamäki varapuheenjohtajaksi.
Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset
tiedot on esitetty yhtiön internet-sivuilla: www.technopolis.fi.
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14. Tilintarkastajan palkkiosta
päättäminen
HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA

Hallituksen tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
TILINTARKASTAJALLE VUOSINA 2016 JA 2015 MAKSETUT
PALKKIOT:

Konserni, 1 000 euroa

2016

2015

2014

Tilintarkastus

254

196

182

4

9

8

Muut palvelut

313

351

464

Tilintarkastajan palkkiot
yhteensä

572

556

654

Todistukset ja lausunnot
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15. Tilintarkastajan valitseminen
HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN VALINNASTA
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan
tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi
toimimaan KHT Lasse Holopainen.
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16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
seuraavasti.
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
15 850 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla
muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti
24.3.2017

48

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään
osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 15 850 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.
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18. Kokouksen päättäminen
Yhtiökokouskahvit tarjolla aulassa

